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 Comic cinema has a long history in Iran and its birth coincides with 

the production of this medium. The films "Abi and Rabi" and "Haji 

Agha Actor Cinema" are examples of this claim. Films from the 

beginning of the history of Iranian cinema can be seen in the 

narrative and attitude of the filmmaker. But the flow of humor in 

Iranian cinema took a different form with the revolution and 

structural and content changes in cinema. With the arrival of social 

issues of the day and the expression of these issues in this popular 

genre and the failure of some red lines in these films, the form and 

payment of humor in cinematic films took on a different color and 

smell. Provided both to connect with a wider audience and, through 

that connection, to flourish the economy of the media, which seemed 

necessary. Available in comedy. This kind of motivation is often the 

purpose of comedies that embody the impossible action, which 

should be thought of more as a metaphorical presentation of human 

action than a literary presentation. Comedy was one of the first 

cinematic genres to be formed and to continue well. In fact, the early 

filmmakers of cinema, after presenting documentaries and real films 

of people's lives in their early experiences, went to make people 

laugh in later experiences, because on the one hand, funny plays 

were very popular among the people, and secondly, People were 

looking for theater actors to act in their films. From the second half 

of 1978 to early 1981, no comedy films were made in Iran. For more 

than three years, no penetrating signs of laughter and humor were 

seen in Iranian films. Cinematographers, among whom were less 

old-fashioned and professional, thought that in the current 

atmosphere, the funny film would not be successful and would have 

to look at up-to-date political concepts - for which it is not clear why 

it was so dry. , Went. 
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 237پس از  رانیا ینمایطنز در س یاجتماع یجنبه ها یبررس  

 

 1399بهار ، 1، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

پس از  رانیا ینمایطنز در س یاجتماع های جنبه یبررس

 انقالب

 1اردالن ملک زاده
 .رانیا، تهران، دانشگاه هنر، و تئاتر نمایگروه س

 
 *2محمد شهبا

  نرایا، تهران، دانشگاه هنر، و تئاتر نمایگروه س، عضو هیات علمی
 .مسئول( سندهی)نو
 

 3ییمسعود سفال
  نرایا، تهران، دانشگاه هنر، و تئاتر نمایگروه س، عضو هیات علمی

 
 

 دهیچک
 دیلتولد آن با تو یدارد و به نوع یطوالن یاسابقه رانیطنز در ا نمایس
آقا اکتور  یحاج»و  «یو راب یآب» یهالمیرسانه همزمان است. ف نیا

 ینمایس خیتار یابتدا یهالمیمدعا هستند. ف نیاز ا ییهانمونه «نمایس
 ما. ادید توانیم لمسازیو برخورد ف تیطنز را در روا یهارگه رانیا

و  یساختار یهابا انقالب و تحول رانیا ینمایطنز در س انیجر
 یکرد. با ورود مسائل اجتماع دایپ یگریشکل د نمایدر س ییمحتوا

از  یپرطرفدار و شکست برخ یگونه نیمسائل در ا نیا انیروز و ب
 یهالمیشکل و پرداخت طنز در ف هالمیف نیخطوط قرمز در ا

 یدمسائل مهم و ج انیکرد.امکان ب دایپ گرید ییرنگ و بو یینمایس
هم  فراهم کرد تا لمسازیف یرا برا یطنز فرصت یهالمیدر ف یاجتماع

اقتصاد  ارتباط نیو هم به واسطه ا رندیارتباط بگ یشتریبا مخاطب ب
 یینمایس یشکوفا کند.کمد دیرسیبه نظر م یرسانه را که ضرور نیا

 ختنیبرانگ کندیم قلمنت یانسان لیرا در خصوص فضا یجد یفکر
که  یهامها،وتناقضاتیها،اهیدرمورد کنا یشیتماشاگر است به بازاند

 هایی¬یغرض اغلب کمد زشینوع انگ نی. اشودیعرضه م یدر کمد
 یابه عنوان عرضه شتریب دیممکن را که با ریاست که کنش غ

. بخشدی،تجسم م یادب یافرض شود تا عرضه یاز کنش انسان یاستعار
 بود که شکل گرفت و به یینمایس یهاگونه نیجزء اول یکمد لمیف

که بعد از آن نما،یس هیسازان اول لمیکرد. در واقع ف دایتداوم پ یخوب
مردم  یاز زندگ یمستند و واقع یهالمیشان، ف هیاول یهادر تجربه

 اریبه سراغ خنداندن مردم رفتند، ز یبعد یهاارائه دادند، در تجربه
پر طرفدار بود و  اریمردم بس نیخنده دار در ب یهاشینما یاز طرف

 یباز شانیهالمیتا در ف رفتندیتئاتر م گرانی، مردم به دنبال باز ایثان
 رانیدر ا یکمد لمیف 1360سال  لیتا اوا 1357دوم سال  مهیکنند.از ن

ازخنده ورگه طنز در  ینشان نافذ چیاز سه سال ه شیساخته نشد.ب
از دست اندرکاران  یامدت عده نیا ی.طامدین دهید هب یرانیا یهالمیف
بر  شدندیم دهید هایوحرفه ا هایمیتر قدکم انشانیکه در م نمایس
خنده داربا اقبال روبه رو  لمیموجود،ف یتصور بودند که در فضا نیا

که معلوم -باب روز یاسیس میبه سراغ مفاه ستیبایشود و م ینم
 . آن وجود داشت، رفت از یتصور خشک لیبه چه دل ستین

 ینمایپس از انقالب ، س ینمای، س رانیا ینمای: سكلیدی هایواژه
 .یاجتماع یهاطنز ، جنبه

 11/01/1399: دریافت تاریخ
 19/03/1399: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئول.comgmail@hahbas 

 
 مقدمه

ای عربی است ودر واژه به معنای مسخره کردن،طعنه طنز واژه
زدن،عیب کردن،سخن به رموزگفتن وبه استهزاء از کسیسخن گفتن 

در التین  Satiraکه از  ،است Satireاست. معادل انگلیسی طنز 
نام ظرفی Satiraیونانی است.Satyrosه گرفته شده که از ریش

خدایان کشاورزی هدیه داده های متنوع بود که به یکی از پراز میوه
ای از هر غذای کامل یا آمیختهلغوی به معنای معنای  در شده بود و
 چیز بود.

در تعریف طنز آمده است: اثری ادبی که با استفاده از بذله،وارونه 
هاوتعلیمات اجتماعی جوامع بشری را به سازی،خشم ونقیضه،ضعف

شعری »کند: ی میکشد.دکتر جانسون طنز را این گونه معننقد می
 (1«)که درآن شرارت وحماقت سانسور شده باشد.

طنز برای انتقادی که به صورت خنده  یکلمهبه کار بردن
آورومضحک بیان شود در فارسی معاصر سابقه زیاد طوالنی ندارد. 
هر چند که طنز درتاریخ بیهقی ودیگرآثار قدیم زبان فارسی به 

اروپایی نداشته  Satiraی وسیعی به معنا کاربرد کاررفته،ولی
است. درفارسی،عربی وترکی کلمه واحدی که دقیقا این معنی را در 
هر سه زبان برساند وجود نداشته است. سابقادر فارسی هجو به کار 

رفت که بیشتر جنبه انتقاد مستقیم وشخصی دارد وجنبه غیر می
مستقیم ساتیر را ندارد واغلب آموزنده واجتماعی هم نیست.در 

اند که ضد جد است وبیشتر جنبه ارسی هزل را نیز به کار بردهف
 (.2) مزاح ومطایبه دارد

طنز تفکر برانگیز است وماهیتی پیچیده وچند الیه دارد. گرچه 
انگارد ای میطبیعتش برخنده استوار است،اما خنده را تنها وسیله

چه ها. گربرای نیل به هدفی برتر وآگاه کردن انسان به عمق رذالت
خنداند،اما درپس این خنده واقعیتی تلخ ووحشتناک در ظاهر می

نسان را به آ خشکاند ووجود دارد که درعمق وجود،خنده را می
طنز یعنی »اند: دارد. به همین خاطر درباره طنز گفتهتفکر وا می

 (3«)گریه کردن قاه قاه،طنز یعنی خنده کردن آه آه.
زند،اما از جدی پهلو به پهلو میطنزاگرچه از حیث مضمون با نقد 

تر با فکاهه همخوانی دارد. در طنز به ی بیانی بیشحیث شیوه
مصداق: چووحق تلخ است با شیرین زبانی/حکایتسرکنمآن سان که 

ترین انتقادها در ظاهری خنده دار عرضه میترین وتلخدانی،صریح
نزشوخی تر مردم طشود. شاید یکی از دالیلی که سبب شده است،بیش

ی نهایی طنز را همخوان وهمسانبپندارند،تشابه ظاهری نتیجه
های ادبی به انبساط خاطر مردم وشوخی باشد،زیرا هر دوی این گونه

آور آور هستند. اما کیست که نداند فرهنگ خندهانجامد وخندهمی
های ناهمگون خنده بوده ها وجلوهپایان شکلمردمی،خالق دنیای بی

خنده همیشه سالح آزادی دردست  :ی باختینبه گفتهوخواهد بود. 
های مردم بوده است.خنده،انسان را از ترس از مقدسات،ممنوعیت

استبدادی،گذشته وقدرت که در طول هزاران سال در ذهن جای 
رهاند. برخالف خنده،لحن جدی ورسمی،سرکوباند،میگرفته

زده می آور بوده وبه تهدید ونیرنگ دستگر واسارتگر،ارعاب
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وعبوس بوده است. البته نیشخند برآمده از طنز،لحن جدی را نفی 
 آن را از یک جانبگی، و سازدکند،بلکه آن را پالوده وکامل مینمی

 اندیشی،ساده، پندآموزی ترس، اندیشی،خشک ورزی،تعصب جمود،
نیشخند،جدیت را از انجماد . پاالیداوهام واز خشکی ابلهانه می

دارد. ارسطو بر یروزمره باز میی زندهکلیت تمام نشدهوجداشدن از 
از میان موجودات زنده،انسان یگانه موجودی است  :این باور بود که

تواند بخندد. به عبارت دیگر به باور ارسطو خنده،برترین که می
که یراست. کیها امتیاز معنوی انسان ودور از دسترس دیگر آفریده

دم، از خنده غافل بودم، بعدها که چشمانم تا جوان بو :گویدگور می
چنان بازتر شد و حقیقت را دیدم .... به خنده افتادم ... و هنوز هم

های شخصی خود بر پیوند یرکه گو در تجربهخندم. اگر کیمی
نهد، مولوی از نقش عشق آموخت مرا، حقیقت و خنده انگشت می

ر شکنند / شکل دگر خندیدن / به صدف مانم، خندم چو مرا د
 (.4) کارخامان بود از فتح و ظفر خندیدن

پردازانمشهور طنزاز دردوران رنسانس رابله،سروانتس ولویجی پولچی
های روایی هستند. آثار طنز ابتدا به صورت شعر بود وبعدها شیوه

را هم دربرگرفت. امروزه در ادبیات جهان،مشهورترین طنز 
 ،ولز،جوناتان سویفت،هنرینویسان،نثرنویسانی چون سروانتس،رابله

 (5.)هستند فیلدینگ،جوزف ادیسون،ویلیام تکر
های مختلف اجتماعی را طنز،هنری است که عدم تناسبات در عرصه

دهد و این خود مایهرسند، نشان میکه در ظاهر متناسب به نظر می
شود. هنر طنزپرداز، کشف و بیان هنرمندانه و زیبایی ی خنده می

های است. طنز یکی از گونه« متناسبات»تناسب در این شناختی عدم 
ادبی وهنری تفکر انتقادی است. طنز سرشتی انتقادی دارد وبه گفته

ی تکامل نقد است. ( طنز،آخرین مرحله2ی چرنیشفسکی)
ها وتضادهای درونی وبیرونی انسان طنز،تصویرهنریجمع تناقض

آفرین است. یشخندوجامعه در لحظه وتاریخی واحد،با بیان ولحنی ن
ها وتضادها درآنواحد در داند که جمع تناقضطنزپرداز نیک می

منطق صوری امری محال است،اما قلمرو طنزپرداز زندگی اجتماعی 
ها وتضادهای درونی است،قلمرویی که هرآن واحد آن،جمع تناقض

وبیرونی است.برخی از صاحبنظران به وجود سه گونه طنز 
اند. ت طنزآمیز در دوره معاصر اشاره کردهلفظی،نمایشی و موقعی

های طنز اجتماعی،ژورنالیستی، برخی نیز انواع طنز را در دسته
سیاسی، فلسفی،طنز مبتنی بر فرهنگ مردم، طنز روانکاوانه و طنز 

توجهی به بندی،بیاند. اشکال اصلی این نوع تقسیمسیاه تعریف کرده
توان طنز قسیم بندی نمیبندی است. زیرا با این تمنظرهای طبقه

های طنز ژورنالیستی را از طنز اجتماعی بازشناخت و یا تفاوت
راه نیست اگر اجتماعی و طنز سیاه به درستی معلوم نیست. پس بی

بندی آن از منظرهای بندی برای طنز،تقسیمبگوییم،بهترین تقسیم
 توان با توجه به موضوع، قالب،نحوهمختلف است. زیرا طنز را می

بندی کرد. بیان و شیوه ارائه مضمون و درونمایه و هدف طبقه
 بندی شودتواند با توجه به سن مخاطبان نیز تقسیمهمچنین طنز می

(6) . 
 توان به شش نوع زیر تقسیم کرد:طنز را می

 . طنز اجتماعی 1
 . طنز سیاسی 2
 . طنز تاریخی3

 . طنز مذهبی و عارفانه 4
 . طنز فلسفی 5
 اجتماعی و.....  -. طنز تلفیقی چون طنز سیاسی6

از منظر قالب زبانی و طنز تصویری تقسیم کرد. طنز توان میطنز را 
بند،مثنوی و گاه غزل سود بند،ترکیبزبانی خود به دو دسته ترجیع

اند و طنز در قالب نثر نیز از داستان کوتاه،رمان، نمایشنامه، جسته
افرت خیالی،داستان حیوانات،تمثیل، ه، کاریکاتور و مسمانفیلم

 . (7) تر و حکایات بهره گرفته استکلمات قصار و کم
 شود: بندی میطنز از نظر شیوه عرضه نیز به صورت زیر طبقه

 . طنز نوشتاری1
 . طنز شنیداری2
 . طنز دیداری )مثل پانتومیم( 3
 . طنز تصویری 4
 (. 8. طنز دیداری و شنیداری)5

العاده زیاد تواند به کار ببرد فوقی که طنز نویس میانواع آثار ادب
هایی که در ها یا تکنیکنامه، شعر و... اما شیوهاست، رمان، نمایش

 رود محدود است.آن به کار می
بعضی معتقدند که در طنز نیازی به درس اخالقی یا تعلیم و تربیت 

 یسه خوبنیست. زیرا جوهره طنز انتقاد است،اما انتقادی که بر مقا
ها به دلیل نداشتن بعضی استانداردها و بد مبتنی است. در طنز، پدیده

گیرد.در واقع،هدف اصالح،جز الینفک طنز مورد انتقاد قرار می
شود وشرایطی را که به نظر طنز است که از طریق انتقاد ابراز می

دهد. طنز پرداز باید اصالح شود را مورد تمسخر یا حمله قرار می
دف اصالح معنایی ندارد. بنابراین طنز باید بر اساس هدف بدون ه

اش تعریف شود. پس یکی از تعاریف منطقی اصالحی وشیوه ادبی
تواند این باشد: طنز سبک ادبی است که عقیده انتقادی را با طنز می

یق کوشد تا از طرکند واز این راه میشوخی و بذله گویی ترکیب می
 (.9) ندایجاد کرا خنده اصالحاتی 

بنابراین هدف وآرزوی عملی طنز پرداز این است که حتی اگر نتواند 
های او تا حدی برانگیزنده این وضعیت را تغییر دهد،حداقل طعنه

باشد که جرم را متوقف یا کم کند. سوئیفت در عذرخواهی که در 
چاپ شد در مورد هدف  1710پیشگفتار داستان یک وان در سال 

گوید: چرا باید روحانیون کلیسا از بیان ومفرح میوشیوه طنز مفید 
های متعصبان وخرافه پرستان عصبانی شوند؟ این طنز آمیز حماقت

شیوه احتماال بهترین راه برای رفع نواقص یا حداقل جلوگیری از 
 (10گسترش آنها است.)

 
 (Comedy) کمدیسینمای

های سینمایی بود که شکل گرفت و به اولین گونه ءفیلم کمدی جز
خوبی تداوم پیدا کرد. در واقع فیلم سازان اولیه سینما ، بعد از آنکه 

های مستند و واقعی از زندگی مردم های اولیه شان ، فیلمدر تجربه
های بعدی به سراغ خنداندن مردم رفتند ، ارائه دادند ، در تجربه

خنده دار در بین مردم بسیار پر طرفدار  هایزیرا از طرفی نمایش
ند تا در رفتبود و ثانیا ، از آنجا که آنها به دنبال بازیگران تئاتر می

های خنده دار بین آنها هایشان بازی کنند، کمدین و شخصیتفیلم
بسیار بود. بسیاری از آنها از فیزیک مناسبی برخوردار نبودند، برای 

ها بسیار کوتاه و یا .... و همین ویژگیمثال بسیار چاق بودند و یا 
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 239پس از  رانیا ینمایطنز در س یاجتماع یجنبه ها یبررس  

 

 1399بهار ، 1، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

های های کمدی و بعدا فیلمبود که آنها را به سمت اجرای نمایش
های روی صحنه بودند ها ، کمدینکمدی کشاند. درواقع این شخصیت

های عرصه سینما باشند. به این ترتیب ، خواستند کمدینو حال می
آنها  گرفتند وشکل می های کمدی اولیه، بر اساس بازیگرانشانفیلم

بخشیدند، این روشی است که هایشان هویت میبودند که به فیلم
اند، اینکه های کمدی بر اساس آن ساخته شدهبسیاری از فیلم

بازیگرانی تنها در کار کمدی هستند و نام مشخصی دارند که در 
ز هایشان بیش اکنند و در واقع فیلمهایشان آن را حفظ میتمام فیلم

آنکه نام خود را داشته باشند، بر اساس نام کمدینشان شناخته شده 
 (11هستند.)

 
 کمدی درایران

 های کمدی.کمدی سینمایی دو خواستگاه دارد: ادبیات طنز و نمایش
آن زمان که سینما در ایران .در ایران ادبیات طنز قدمتی طوالنی دارد

طنز در خور  هایوارد شد، در کنار آثار اجتماعی و درام، فیلم
توجهی نیز ساخته شد، زمانی در سینمای ایران،مردم برای دیدن 

رفتند و به خوبی از این میری، ظهوری و وحدت به سینماها می
 . (12) کردندشاخه سینما استقبال می

سینماهای طنز ایران در آن زمان، آن گونه تعریف شده بود اما 
تعریف کرد، با توجه به  ای جدید برای مردمانقالب در ایران سلیقه

مشکالتی نظیر جنگ، مشکالت اقتصادی، تغییر شرایط اجتماعی و 
سبک زندگی مردم، در سینمای کمدی ایران نیزانقالب ایجاد شد. 

اجاره »های ژانر طنز در ابتدای انقالب،فیلم شاید سرآمد فیلم
اثر داریوش مهرجویی بود. استقبال بی نظیر مردم، از این « هانشین

طنز معنا گرا که مشکالت آن روز جامعه را به تصویر کشید، خود 
نشان داد که معضالت « هااجاره نشین»گویای این تغییرات است. 

تواند مردم را به اجتماعی در قالب طنز و البته به مقام سوژه می
 . (13) ها را به فهم عمیق مطالب نزدیک کندخنده سوق دهد و آن

« اهاجاره نشین»های نظیر د از انقالب، فیلماگر در سینمای طنز بع
ای را مبدأ و شروع طنز اجتماعی قرار دهیم، سینمای طنز شاخه

 مستقل در سینما شد. 
های بعد، طنز در سینمای دفاع مقدس نیز نفوذ کرد. فیلم در سال

کمال تبریزی،اولین فیلم دفاع مقدسی بود که با « لیلی با من است»
 ود. طنز آمیخته شده ب

لیلی »ارتباط بسیار خوب مردم با این فیلم و فتح گیشه باعث شد که 
از آثار شاخص این ژانر جذاب باشد،اما بعدها این تلفیق « با من است

میان سینمای دفاع مقدس و ژانر طنز، نتیجه خوبی نداشت. 
 .(14) هاستسه،مصداق بارز این صحبتو دو « هایجراخا»

یلمسازها نتوانستند مفهوم طنز و سینمای از سوی دیگر،بسیاری از ف
کودک و نوجوان را درک کنند و تعریف درستی از آن داشته باشند 

از « هادزد عروسک»و « لو من جوجواماالو»، «آرزوهای بزرگ»
 «کاله قرمزی و پسرخاله»این دست کارهاست. شاید ورود ناگهانی 

فوق العاده و کمی از دردهای این ژانر را تسکین دهد. آمار فروش 
حضور افراد بالغ در کنار خردساالن در سینما برای دیدن این فیلم، 
نکته شاخص این اثر متفاوت سینماهای ایران بود، اما هیچ گاه تک 

اثر، نمی تواند به تنهایی موجب موفقیت سینمای کمدی و کودک 
 . (15) نوجوان باشد

کنیم، کمبود در میاز هر منظری که به سینمای کمدی ایران نگاه 
نبود فیلمنامه قوی و مدون و متکی به قصه،با  .شودآن مشاهده می

موضوعات مختلف اجتماعی و گیرا، یک سر این بی سر و سامانیست 
که نبود افراد نابلد در این حرفه، مشکالت این ژانر را به کمال 

بازیگر کمدی در سینما دلیل  15تا  10رسانده است. محدود شدن به 
یگر این بی سر و سامانی است. بازیگرانی که همواره یک واکنش د

کنند با جمالت خاص دارند و یک نقش را در چند فیلم بازی می
 های غیر مؤدبانه و هجو. تکراری اغلب شوخی

سه درجه »و « داماد خجالتی»، «در شب عروسی»، «بلوف»، «پاپوش»
ر دیگر مؤید و بسیاری از آثا« اسپاگتی در هشت دقیقه»، « تب

توان با صراحت گفت که این های گفته شده است و میصحت
شاخه، بعد از گذشت حدود سی سال از عمر خود البته بعد از 
انقالب، هنوز در کودکی خود مانده است و رشد محسوسی نداشته 

 اثر فریدون« صورتی»است. البته باید به موفقیت آثاری همچون 
به « ورود آقایان ممنوع»و « پسر آدم، دختر حوا»جیرانی؛ 

کارگردانی رامبد جوان اعتراف کرد که هم در بحث فیلمنامه موفق 
 .(16) اند و هم در اننتخاب بازیگر و ساختار شکنی در این ژانربوده

با پیروزی انقالب وزارت فرهنگ و هنر در وزارت علوم ادغام شد. 
سیاری از در روز نخست دستور بازگشایی سینماهای صادر شد و ب

های آثار انقالبی یا حتی استعماری به نمایش درآمد. دفتر کمپانی
تعطیل شد. در جلسة مشترک شورای  1385خارجی در اول سال 

تهیه کنندگان، وارد کنندگان، سینماداران و هنرمندان در تیر ماه 
، تصمیم بر این گرفته شد که از ورود هر نوع فیلم خارجی 1385

 58های ایرانی که از سال پروانة نمایش فیلم جلوگیری شود. سپس
 . (17) مجوز گرفته بودند لغو شد 59تا 

های ای یافت. در سالهای تازهبعد از انقالب ممیزی نیز ویژگی
های حاد سیاسی، سینما های تنشنخست پس از انقالب در جریان

تولید فیلم تحت تأثیر بی ثباتی سیاسی،تغییر مداوم مسؤوالن و 
ان. به نازل ترین حد خود از لحاظ کمی و کیفی رسید معیارهای نوس

های ممیزی و در نتیجه عدم امنیت در سرمایه گذاری،ورود فیلم
 خارجی رونق یافته بود. 

های ایرانی تالش کردند در این بین،تعدادی از تولیدکنندگان فیلم
های رمانآای که با تولید فیلم را بار دیگر به جریان اندازند. به گونه

ها، فریاد مجاهد، های بزرخیاسالمی نیز انطباق داشته باشد. فیلم
 (.18) سرباز اسالم و.... حاصل این تالشند

مجموعه امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و صنفی  1360بعد از سال 
سینما تحت نظارت دولت قرار گرفت و تأثیر مثبت آن با 

رض سنگین از های خارجی، حذف عوامحدودیت ورود فیلم
های داخلی،نظم بخشیدن به ارتباط میان صاحبان سینما و فیلم

صاحبان فیلم،پرداخت وام بانکی به تهیه کنندگان و بسیاری موارد 
دیگر خود را نشان داد. اصالحات انجام شده متأثر از ارادة علم 
سینماگران ایرانی بود. اما این سیاست سینمایی تبلیغات منفی نیز در 

 باشد. شت که بخشی از آن در بحث ممیزی قابل توجه میپی دا
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                  و همکاران اردالن ملک زاده  240
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تر میان سیاستگذاران و با ایجاد رابطه مناسب 1364بتدریج از سال 
نست نظر منتقدان و روشنفکران اسینماگران، آثاری خلق شد که تو

را نیز بخود جلب نماید و با اقبال عمومی نیز مواجه شد و درعین 
 .(19) های جهانی مطرح کندجشنوارهحال سینمای ایران را درسطح 

 سینما ایران بعد از انقالب اسالمی:

هاى کمدى در این دوران هنوز تردیدهایى در زمینه ساخت فیلم
کنندگان نگران آن بودند که تا وجود داشت و کارگردانان و تهیه

 چه میزان مجاز به وارد کردن عناصر شاد در فیلم هستند.

سازان قادر تر شد؛ اما هنوز فیلمها کمرنگبه این ترتیب، ممنوعیت
هاى توهّم )سعید شان نبودند. فیلمهاى مورد عالقهبه انتخاب مایه

هاى میرزا نوروز ها )محمدرضا هنرمند(، کفشمیری(، زنگحاجى
)محمد متوسالنی(، مردى که موش شد )احمد بخشی(، اتوبوس 

( و فیلم کوتاه پرست)یداهلل صمدی( و مدرک جرم )منوچهر حقانى
برنده کیه )محمدحسن آفریده( در چهارمین جشنواره فیلم فجر به 

 نمایش درآمدند.
 های طنز اجتماعیفیلم

در جهان مشکالت ومعضالت باعث پیدایش ساب ژانرهای زیادی 
در ژانر کمدی شده است. در ایران هم این معضالت باعث به وجود 

 ود .شفیلم نامه فراهم می آمدن بستری برای فیلمسازی و سوژه برای
 این مشکالت و معضالت عبارتند از:

 بحران بیکاری -1

 بحران مسکن -2
 اعتیاد -3

 جنگ -4

 فساد مالی -5

 .سیاسی -6
 بحران بیکاری -1

هایی مانند بعد از ظهر سگی سگی و چند میگری گریه کنی فیلم
های مختلف ساخته ای از این بحران هستند که در سال و دههنمونه
 .(20) پردازند اند که به این معضل میشده

 بحران مسکن -2
های مختلفی ساخته شده ها وسریالدر رابطه با بحران مسکن فیلم

تاثیر گذار ترین .، مهریه بی بی13اره است مانند فیلم آپارتمان شم
ها ساخته داریوش مهرجویی و ماندگار ترین آنها فیلم اجاره نشین

ست که در زمان اکرانش غوغایی برپا کرد. برخی نسبت به این فیلم ا
 دادند که گویی جنایتی جنگی اتفاق افتادهواکنش نشان میای به گونه

ی رایج آن زمان سکه "هااجاره نشین"است. کوبیدن فیلمی همچون 
شده بود. فضای منفی که علیه فیلم ایجاد شده بود فقط از سوی 
مسئولین سینمایی وقت نبود بلکه فیلمسازی همچون محسن 

ی خودش قصد داشته که نارنجک بر کمر ببندد مخملباف به گفته
 و مهرجویی را در آغوش بگیرد تا هر دو با هم از این دنیا بروند

(21). 

 بحران اعتیاد -3
های جدی در جامعه بحران اعتیاد هست که همه گیر یکی از بحران

های مختلف های زیادی در ژانردر رابطه با اعتیاد فیلم .شده است
هایی مانند دراکوال، همه چی آرومه و که فیلم ساخته شده است

 جنگ -4معتادی اجباری در ژانر کمدی است. 

رین ژانرهای سینمایی سینمای دفاع مقدس ازپرمخاطب ت
بعدازانقالب بوده است که عمال ، اززمان شروع جنگ تحمیلی 
آغازگردیده ودرطول سه دهه گذشته فرازونشیبهای متعددی راسپری 

ای عمومابهانه63و62های نموده است. سینمای دفاع مقدس،تاسال
وپیش ازآن، 57بودبرای پرداختن به مسائل انقالب وحوادث سالهای 

های فردی ساواک، فساددولتی، مبارزه"سائلی ماننددرواقع م
ومواردی ازاین "های آزادیخواهانهوجمعی، اعدام وپخش اعالمیه

 شدند.هامطرح میدست، به بهانه موضوع جنگ تحمیلی دراین فیلم
ه در سال کهایی مثل کیلومترپنج ،بازداشتگاه ،پل آزادی ورهایی فیلم
 (. 22است )هایی ازسینمای جنگ به مثابه نمونهاند ساخته شده 62
 فساد مالی -5

هایی که سینما کمتر به سمتش رفته است فساد مالی یکی از بحران
کند اما در است البته در هر دهه نگاه به این موضوع فرق می

هایی که انجام شده های اخیر با توجه به اتفاقات و اختالسسال
ن مثال فیلم خط ویژه تر شده است، به عنواکمی این معضل پر رنگ

و همچنین فیلم بارکد که هردو ساخته مصطفی کیایی هستند به این 
 موضوع پرداخته است.

 سیاسی -6
در عرصه سیاست ساخت فیلم کمدی بسیار دشوار است چون 

ها و توقیف و اکران نشدن فیلم مواجه میشود و فیلمساز با ممیزی
یلم، راه ن بیلبورد تبلیغاتی فیا بعد از اکران با اتفاقاتی چون پاره کرد

های مختلف برای جلوگیری از پیمایی برای توقیف فیلم و بیانیه
 گیرد .اکران فیلمدر جامعه شکل می

توان فیلم مارمولک ساخته های سیاسی مییکی از جدی ترین فیلم 
یی هاکمال تبریزی را نام برد که در آن زمان با مشکالت و سانسور

ه موفق به اکران شد و تحولی در سینمایی سیاسی مواجه شد و بالخر
 .جامعه شکل داد

 
 نتیجه گیری

یک کمدی اثرگذار نیاز به یک ساختار و قصه محکم دارد. اصل 
دار از درون کار موقعیت وطنز موقعیت است. دیالوگ خنده

ترین مسأله این است که ساختار آید. مهمدار بیرون میموقعیت خنده
های قصه از ساز بداند هرکدام از شخصیتفیلم قصه محکم باشد و

ها را انجام اند؟ چرا آنجا هستند؟ چرا یکسری کارکجا آمده
نهایت چطور دهند؟ و درها را انجام نمیدهند و یکسری کارمی
شوند؟ تمام پتانسیل کمدی که ها در کنار هم چیده میاین

 .تترین حقایق استرین و جدیترین ابزار برای بیان تلختاثیرگذار

گر ا شود.مطرح می فیلم طنز ترین سد برایسانسور به عنوان اصلی
فیلمساز بخواهد از سانسور جلوگیری کند و قلم انتقاد نگیرد و 

به سمت لودگی رفت؛ و هر کجا  یشهافیلم بخواهد کمدی بسازد
فیلمساز کمدی عزمش را جزم کرد تا برای معضالت و مسائل جدی 

ها و فیلم د بگیرد با درهای آهنین و بسته مواجه شداز کمدی مد
 شود .ها حذف میسانسور یا سکانس

های خام به بیراهه فیلمسازان به دلیل عدم توانایی در پروراندن ایده
مهارت داریم. اما برای تبدیل این  "جوک"روند. ما در ساختن می

شویم. جه مینامه و داستان بلند با مشکل مواهای خام به فیلمایده
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 1399بهار ، 1، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

توان کم اهمیت دانست. در بسیاری البته فاکتور سانسور را هم نمی
 (.23) شودهای کمدی به مسخره کردن تعبیر میموارد هم از فیلم

 سینمای کمدی نیاز به تفکر، تامل و اندیشه دارد و از آنجا که ما
های های زیادی نداریم، باالرفتن تعداد فیلمکمدین در سینمای ایران

زمان بازیگر در دو یا سه فیلم کمدی در یک سال موجب بازی هم
 .شودکیفیت میشود که حاصل کار ضعیف و بیمی

توان به قبل از انقالب نسبت داد ورود کمدی به سینمای ایران را می
کردند؛ اما به  که فیلمسازان چاشنی خنده را به آثار خود اضافه

دلیل عدم ورود جدی به مقوله کمیک حاصل کار عصاره قابل دفاعی 
نشد. عوام و اهالی هنر خشت جدی این ژانر را داریوش مهرجویی 

ماکتی « هانشیناجاره»با ساخت  شصتدانند که در اواسط دهه می
از جامعه آن زمان ارائه داد و در فضایی جدی اما در قالب کمدی 

و مخاطب فراوانی را به سینما  زمان پرداختامعه آنبه نقد ج
 کشاند.

توان به دلیل جنگ و شرایط حاکم بر کشور در آن زمان زیاد نمی
 روز»، «نوروز میرزاهای کفش»دار پیدا کرد. های خندهاثری از فیلم

 های آن دورانو ناصرالدین شاه آکتورسینما، دیگر کمدی« باشکوه
معدود « 3مومیایی»، «مرد عوضی»،، «استلیلی با من »هستند و 

هستند که تماشاچی را به سینما برگرداندند و  های دهه هفتادفیلم
 ها در آن دهه دسترکورد فروش را باال برد، البته رکورد اصلی فیلم
 اکران شد. 1373فیلم کاله قرمزی و پسر خاله بود که در سال 

 رسروصدا و انتقادیاستارت فیلم کمدی با ساخت فیلم پهشتاددهه 
تا معضالت اکران دست از « مارمولک»، کمال تبریزی زده شد

و رکورد زمان  نکشید دست رسالت اصلی ژانر، که نقد جامعه است
 خود را شکاند.

ایستادند ها همه در صف طوالنی سینما میها و چه موافقچه مخالف
  تا فیلم را ببینند.

ها کند. در این سالییر میبه طور کل تغهشتاددر نیمه دوم دهه 
تعریف جدیدی به نام لودگی و هجو از کمدی ارائه شد. این دوران 

و تر هجهای طنز یا به تعبیر صحیحتوان انفجار ساخت فیلمرا می
های نامبرده هیچ تغییری در جدول رکورد فروش مثال فیلم بدانیم

 م مخاطبیها در سینمای خانگی هنداشتند و حتی چندتا از این فیلم
 نداشتند .

اخالقتو خوب کن، یه جیب پر پول، ازدواج در وقت اضافه، فیلم:
درجه تب، همسر محبوب من، داماد خجالتی،  3برادران افتخاری، 

پسر از من دختر از تو، فرش قرمز، انتحاری، مرخصی اجباری، ورود 
ها ممنوع، دردسر بزرگ، دلقک ماهی، آژانس ازدواج، خنده زنده

یار، ساعت عاشقی، چگونه میلیارد شدم، عروس تهرانی، 12ان، در بار
 (.24) شیشه پاک کن

هایی که با هر ترفندی قصد آوردن خنده بر لب مخاطب را فیلم
 ،داشتند و هرقدر از نظر کمیت از رتبه باالیی برخوردار بودند اما

 .از لحاظ کیفیت جایگاهی در درون سینمای کمدی ندارند

 تواناخیر،می یدهه یک در هافیلم فروش ولجدا به نگاهی با
 دلیل و تاس گرفته قرار استقبال مورد کنندهسرگرم آثار که دریافت

 مومع درمیان سرگرمی برای ایوسیله عنوان به سینما جایگاه امر این
 کننده درتوان دریافت که استقبال از آثار سرگرم.می است مردم

چرا  ،چندان دور از انتظار نیستاولویت قرار دارد و این موضوع 
که در همه نقاط جهان سینما در بین عموم بیش از هر چیز به چشم 

ها برای تفریح و ، خانوادهشودای برای سرگرمی نگاه میوسیله
آخرهفتهبه سینما بروند، دورهم باشند و چیبس بخورند و فیلم ببیند 

وش و تیکه بی اندازند و دست و سوت بزنند و بخندن و خ
کمدی یک ژانر پرطرفداراست. استقبال مردم از آن طبیعی بگذرانند.

 . های خوبی نباشنداست حتی اگر فیلم
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